ede 2002

van de natuur. Bij langdurige droogte valt er al heel
wat blad en kan er onder een onbewolkte hemel
nachtvorst optreden. Kortom, de winter is in aantocht,
wat we daar tegenwoordig dan ook nog onder
verstaan. In het dierenrijk wordt naarstig voedsel
verzameld voor de komende maanden of een eiwitvetlichaam opgebouwd. Ook onze bijen doen daar
van harte aan mee en sluiten de bovenkant van het
broednest af met een brede honing- of suikerkoepel.
Hiermee wordt weer een natuurkundige wet gevolgd.
Het voedsel is een vloeistof en we weten dat vloeistof
een slechte warmtegeleider is. De bijen lijken dat ook
te weten. Vandaar de voedselvoorraad als een
isolerende deken om de opstijgende warme lucht uit
de (winter)tros vast te houden. Over dakisolatie
gesproken. Toch gaat het inwinteren voor meerdere
imkers nog steeds met problemen gepaard, lees er
het artikel van imkercollega Henk Kooy maar op na in
deze rubriek van de vorige maand. Hij heeft in het
voorjaar nogal eens verhongerde volken in een kast
met voldoende voer. Hij vraagt om commentaar en ik
zal een aanzet geven.
'Henk, geef je wellicht te grote porties voer in een te
kort tijdsbestek om voor een bepaalde datum klaar te
zijn? Kruip eens in de huid van het bijenvolk. Je bent
druk bezig met de afbouw van het seizoen terwijl de
dagen snel korter worden. Er is weliswaar nog veel
gesloten en uitlopend broed, maar de koningin neemt
al behoorlijk gas terug met als resultaat veel minder
open broed. En dan komt daar opeens een vloedgolf
aan voer binnen.'
Geef de eerste 10 dagen niet meer dan driemaal een
2-literbak suikerwater, zodat er door het uitlopen van
broed ruimte ontstaat en ga pas daarna sneller afvoeren (zie Bijen 6/9:235 mijn manier van inwinteren).
Mijn mentor leerde mij in een ver verleden om na de
langste dag zo min mogelijk in het broednest te
rommelen en dat is een gouden regel.

eten allemaal nog welk een succes de presentaijenteelt op de Floriade 1992 is geweest. Hulde
alle personen die dit mogelijk hebben gemaakt.
ijd gaat snel en voordat je het weet dient de
nde.Floriade zich al weer aan. Voorbereidende
vinden plaats en mogelijkheden worden
In eerste instantie moest er echter een
egroting op tafel komen. Dat lukte dus
we tijdens de Algemene Vergadering
ie Floriade bijenteelt zou
opdracht teruggeven.
financieel gat van f 35.000. Helaas bleek
ks het benaderen van

bestuivingsbelangen

- en tuinbouw en het afnemende imkertal
r geen mogelijkheid om het financiële gat te
en. Je kunt je afvragen of imkers elkaar voor
de gek houden. Bestaat er wel een bestuivingsvraag-~3@I3estaat er wel een alarmfase zoveel wegens een
t e k o a a n bijenvolken? Praten we elkaar niet naar een
belangrijker positie dan we in werkelijkheid innemen?
gestarte actie voor een financiële
r de imkers van Nederland resultaat
d? Allemaal vragen en dat schrijf ik
brief van bijenvereniging Milheeze van de
n 9-5:156 die een contributie van f 40,hoog vindt. Te gek voor woorden! Nog
vind ik het verweer vanaf de bestuursontvangen subsidie en zeer hoge rente
nd ontvangt behoeft geen contributieverhoging te worden gevraagd. Door een dergelijk
bestuursstandpunt wordt de gedachte in stand
men in de bijenteelt nog steeds voor
op de eerste rij kan zitten. Waarom niet
ributie gevraagd vanuit alle bonden
kracht een bijdrage voor de Floriade 2002?
gebaseerd op angst om leden te
oor er wordt doorgemodderd met
Ie middelen. Het zij zo. Floriade
al van karakter, zonder nationale
enhouderij. Enfin, we staan weer
K e t beide beentjes op de grond en gaan overtuigd
en gelijk weer rond de tafel zitten.
-

Moord
Wat wij moord noemen is voor de ander een
mogelijkheid om in leven te blijven. Zo viel het mijn
imkermaatje Wiebe de Haan op dat er in mei
reusachtig gevlogen werd op de katjes van een paar
grote wilgenbomen. Echter niet alleen door bijen,
maar ook door talrijke mussen. Werd daar zo druk
genesteld? Snel de verrekijker gepakt en wat bleek?
De mussen deden zich tegoed aan ... bijen die
vakkundig van de bloesem werden gepikt. 'De een z'n
dood is de ander z'n brood.' Een normale gang van

*

C%@-lnwinterenin september
ember is anders dan alle andere
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zaken in de natuur en dat blijkt ook nog eens uit het
volgende verhaal.
'Het was half september. De kerkklok van Joppe gaf
het tiende uur van de ochtend aan. Ik keek door het
keukenraam naar buiten en toen zag ik de moord voor
mijn ogen gebeuren. Een argeloos bijtje danste voorbij het raam en werd wreed uit haar ritme gebracht
door een welhaast onzichtbare draad. Een spaak van
een spinnenweb. Ik riep nog vanachter het dubbelglas: 'Kom op meid, ruk je los', maar het baatte niet.
Van rechtsonder kroop de moordenares traag omhoog
naar de plek waar de bij wanhopig vocht. Ik zette mijn
bril af om het scherper te kunnen zien. De angel van
de bij stak al iets naar buiten en ik hoopte dat ze
daarmee de vette pens van de spin zou kunnen doorboren. Die had echter een ongelofelijke truc in huis.
Met haar poten streek ze over de dwarsverbindingen
tussen de spaken en bracht het spinsel in beweging.
Het bijtje werd in het spinsel gerold als een bokking in
een oude krant. De spin zelf bleef buiten bereik van
de angel. Ik zag de monddelen van de bij nog
herhaaldelijk open en dicht gaan. De spin zelf trok zich
twee minuten terug in haar hoekje om de bij te laten
sterven. Het monster kroop weer terug en paste een
tweede ongelofelijke truc toe. Zij haalde de dode bij
uit het web, zonder dit web te beschadigen. Hiertoe
perste zij een draadje uit haar achterlijf en plakte dat
op het lijf van de ingesponnen bij. Na wat onduidelijk
gewriemel met haar spinnenpoten, kreeg zij de bij los

van het web en liep terug naar het rovershol met de
bij geplakt aan het draadje uit haar achterlijf op een
halve centimeter, vrij hangend van het kleverige web.
De spin zette haar monddelen in het midden van het
bijenpakketje en begon wat pompend te zuigen. Na
acht uren liet zij haar slachtoffer leeggezogen achter.
Pas drie dagen later herstelde de spin haar web. De
voorbode van een nieuwe moord, aldus Frans van
Tongeren.

Het weer in september
Voor de periode 1961-1990 geldt als landelijk
gemiddelde 136 uren zonneschijn, 68 millimeter
neerslag en een gemiddelde maximumtemperatuur
van 18,3 "C. De afgelopen vijf jaren gedroeg het weer
zich als volgt.
Septembermaanden
Jaar

Zon

1995
1996
1997
1998
1999

normaal

Uren Neerslag (mm)

zeer nat

(165)

zonnig

zeer zonnig (l82)
somber

vrij droog
droog

(108) zeer nat
(161) normaal

zonnig

"C

Max.temp

(111) normaal
kil

(17.1)

31) normaal
(151) normaal
(

zeer warm (22,s)

Geraadpleegd
Van Tongeren F., Moord; De Vliegplank; Imkersvereniging
Gorssel 6(4)1995:9Van: J.A. Zoet <j.azoet4@freeler.nl>

Exlibris van Jeny Gneroviua (Polen). Jeny is land- en
bosbouwkundig ingenieur, goed katholiek, imker,
bijenteeltvenamelaar en vriend van Baldi Dekker

advertentie

Alle bijenteeltmaterialenm r de
moderne imker
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